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 الباب الثالث
 تقدمي البياانت وحتليلها

يشمل على ىذا الباب عن تقدصل البياانت، وحتليل 
 . البياانت

 تقدمي البياانت   -أ
 حملة عن سورة يس   -ٔ

فأرادوا النقلة إذل قرب اظتسجد فنزلت . يلما انحية اظتدينة. ىي مكية  
ألن ذلك مبٍّت على . و ل حاجة لدعوى ال ستثناء فيها وي نظائرىا. ىذه اآلية

 اآلاثر ُبأن اظتراد ابلنزول أن الواقعة كانت سببا لنزوعتا، مع أن النزول 
.  اظتقدمةُبسيما  ال.  لك، وكل ما تصدق عليو اآلية، كما بيناه مراراذليشم

كما ي رواية .  ىذه الرواية أنو ملسو هيلع هللا ىلص قرأ عتم ىذه اآليةُبيؤيده أنو جاء 
وىكذا يقال فيما روي أن آية وإيذا قييل  عتْم أنيفُقوا ديا رزق ُكُم . الصحيحْي 

ودل . فإن اظتراد ما ذكرانه.  اظتنافقُْت ُبمن ىذه السورة نزلت [ . ٜٚ:يس]هللُا 
وِما . وآيها ثالث وذتانون آية. أرابب اضتواشي ىنا، فاحفظويهتد عتذا التحقيق 

إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن : عن أنس رفعويروي ي فضلها ما أخرجو الًتمذ
. القلب، والدافعة، والقاضية، واظتعممة: وتسمى أيضاٖٚ.يس، وي إسناده ضعف

مكية ،ثالث وذتانون آية، سبعمائة وتسع  وعشرون كلمة، 
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وسبب نزوعتا أن الكفار قالوا أن دمحما ليس بنيب و ل ٗٚ. حرفوثالثة آلف 
مرسل بل ىو يتيم أيب طالب وما ذىب إذل اظتكتب وما تعلم العلم من اظتعلم فكيف 
يصَت نبيا فكان الكفار مصرين ي إنكارىم فرد هللا تعاذل قول الكفار وأنزل ىذه السورة 

 إن أنكر الكفار رسالتك فال تغتم وشهد بذاتو اصتليل على رسالتو ونبوتو فقال اي دمحم
بذلك أان أشهد إنك ظتن اظترسلْي فلما كانت ىذه السورة دالة وشاىدة على رسالتو فال 
جرم أهنا صارت قلب الق رآن كما قال عليو السالم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن 

م إن هللا وكما قال عليو السال. يس ومن قرأىا كتب هللا لو قراءة القرآن عشر مرات 
تعاذل قرأ سورة يس وطو قبل أن خيلق السموات واألرض أبلفي عام فلما شتعت 
اظتالئكة قالوا طوىب ألمة دمحم نزل عليهم ىااتن السوراتن وطوىب ظتن حتمل هبما وطوىب 

ل صتنة  ل يقرأون شيئا من القرآن إأللسنة تتكلم هبما وكما قال عليو السالم إن أىل ا
عليو السالم أديا مسلم ومسلمة قرئ عندمها سورة . الرزتن وكما قالطو ويس وسورة 

يس ومها يسكرات اظتوتنزل عليهما بعدد كل حرف عشرة أمالك يقومون يْب أيديهما 
صفوفا يصلون عليهما ويستغفرون عتما ويشهدون غسلهما  ويتبعون جنازهتما وكما 

خصائص كثَتة حىت  قيل ي شرح قال عليو السالم أكثروا قراءة ىذه السورة فإن فيها 
ىذا اضتديث أن اصتائع إذا قرأىا ْتضور القلب أشبعو هللا من فضلو وإن قرأىا اطتائف 
أذىب هللا تعاذل حزنو وخوفو وإن قرأىا الفقَت خلص من  دينو وإذا قرأىا ذو اضتاجة 

وي  قضى هللا تعاذل حاجتو ومن قرأىا ي الصبح يكون ي أمان هللا تعاذل إذل اظتساء

                                                           

الطبعة الثالثة، اجمللد الثاشل، مراح لبيد لكشف معٌت القرآن اجمليد، دمحم بن عمر نووي اصتاوي، 74  
 .ٜٛٛ.، ص(مٙٓٓٛدار الكتب العلمية ،: لبنان)
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أي بلدة إذا تليت أو فسرت رفع هللا تعاذل عنهم البالء والقحط والغالء والطاعون 
والوابء واظترض ْترمتها ومن قرأىا ي الليل يكون أىلو ي أمان هللا إذل الصبح وإذا 
قرئت على اظتيت خففت عنو عذاب القِب إن كان من أىل العذاب وإ ل فتكون ُب 

 ٘ٚ.روضة من رايض اصتنان أو حفرة من حفر النَتانروحو وراحتو زايدة ألن القِب 
 

 حملة عن سورة الواقعة   -ٕ
ي الِت ىي الواقعة العظمى، لوقوعهاشتيت هبا ألهنا ِملوءة بوقائع القيامة، 

: وعن ابن عباس قال.  وآيها ست وتسعون. وىي مكية-قالو اظتهاديي -أشد األحوال
قالشيبتٍت ىود والواقعة واظترسالت، وعّم ! قد شبت! اي رسول هللا: قال أبو بكر

 . رواه الًتمذي -يتساءلون وإذا الشمس  كورت
 .  حسن غريب: وقال

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصليالصلوات كنحو من : وعن جابر بن شترة قال    
.  صالتكم الِت تصلون اليوم، ولكنو كان خيفف، كانت صالتو أخف من صالتكم

 ٙٚ.ُب الفجر الواقعة ون وىا من السوروكان يقرأ 
واآلخرين، ونبأ أىل اصتنة  ،ونبأ  األولُْت من أراد أن يعلم نبأ : قال مسروق   

وحكي أن عثمان دخل على ابن . ليقرأ سورة الواقعةأ أىل اآلخرة، فأىل الدنيا، ونب
فما : ذنويب ،قال: ما تشتكي؟ قال: مسعود يعوده ي مرضو الذي مات منو فقال

أفال : الطبيب أمرضٍت، قال: أفال ندعو لك طبيبا؟ قال: رزتة ريب، قال: تشتهي؟ قال
 حياٌب، وتدفعو رل عند رلحاجة رل فيو، حسبتو عٍت  رل:  أنمر لك بعطائك؟ قال

أختشى على بناٌب الفاقة من بعدي؟ إشل : يكون لبناتك من بعدك، قال: ِماٌب، قال
                                                           

 
 ٜ-ٛ. ، ص(دار إحياء الكتب العربية، دون سنة: إندونيسيا)، تفسَت سورة يسزتامي زاده، 75
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من قرأ سورة : يلة، فإشل شتعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولأمرهتن أن يقرأن سورة الواقعة كل ل
 ٚٚ.الواقعة  كل ليلة، دل تصبو فاقة أبدا

 حملة عن سورة اظتلك  -ٖ
سورة اظتلك مكية وىي ثالثون آية، وتسمى أيضا الواقية واظتنجية واظتانعة،       

ألهنا تقي صاحبو وتنجيو من عذاب القِب والقيامة، وتسمى أيضا اجملادلة، ألهنا 
 فضلها أحاديث كثَتة منها قولو صلى هللا عليو ُبجتادل عن صاحبها ي القِب، وورد 

ا ىيثالثون آية ،شفعت لرجل يوم القيامة، فأخرجتو إن سورة من كتاب هللا، م: "وسلم
، يؤتى من قربه ُبإذا وضع اظتيت "ومنها ."من النار وأدخلتو اصتنة، وىي سورة تبارك 

ليس لكم عليو سبيل، ألنو كان يقوم بسورة اظتلك، ٍب يؤتى : قبل رجليو فتقول رجاله
يقرأ يب سورة اظتلك ،ٍب ليس لكم عليو سبيل، ألنو كان : من قبل رأسو فيقول لسانو

 ليلة فقد ُبىي اظتانعة من عذاب هللا، وىي ي التوراة سورة اظتلك، من قرأ هبا : قال
 ٛٚ."وددت أن تبارك اظتلك قلب كل مؤمن"ومنها . أي من اطتَت" أكثر وأطنب

واظتنجية وورد ي فضلها أحاديث أصحها  الواقية ( سورة اظتلك)وتسمى   
صلى هللُا  علْييو و سلم أن سورة ي القرآن ثالثْي آية حديث السنن وىو قولو  

 ٜٚتبارك الذي بيده اظتلك: شفعت لصاحبها حىت غفر لو
ل شتماعتا على كثَت ِما ينبغي أن يكون ( اظتلك)شتيت بو : قال اظتهاصل يّ   

عليو اظتلك من كثرة اطتَتات، وعموم القدرة، واإلحياء واإلماتة، واختبار أعمال الناس  
لغلبة والغفران، ورفع األبنية طتدامو وعدم التفاوت ي رعاايه، وتزيْي بالده  ،والقهر ،وا

على األعداء، والًتحم على األولياء، واألمن ورخص األسعار، وأن  ل يقدر أحد 

                                                           

 . ، ص(ٚٓٓٛدار الفكر،: لبنان)اصتزء الرابع، اصتالرْل،حاشية الصاوي على تفسَت السيوطي ،77 

 .ٖٗٛ.السيوطي، اظترجع نفسو، ص78  
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وىي ( . تبارك)وتسمى سورة .  انتهى. على نصر من عاداه، و ل على رزق من منعو
 ٓٛ.وآيها ثالثون. مكية

يف سور يس والواقعة  القرآنية اليت توجد فيها انئب الفاعلاألايت -ٗ
 وامللك من القرآن الكرمي

 سورةيس-أ
 : يليكما   مواضعتسعانئب الفاعل ُب سورة يس 

 لتنذرقوماماأنذرأبآإهمفهمغافلون:  6أية.1
 معكمؤئنذكرتمبألنتمقوممسرفونقالواطائركم: 19أية.ٕ

 وإليه ترجعون: وما لي آل اعبد الذي فطرني 22. أية  3
 ينقذونوإننشؤنغرقهمفالصريخلهموالهم: 43أية. ٗ
 ما بين أيديكم وما خلفكم  : وإذا قيل لهم اتقوا 45أية . 5 

 وإ ذا قيل  عتُْم أنِفُقوا ؽتا رزقُكُم اُلَّلَُّّ :  ٚٗ.أيةٙ
ْم يَ ْنِسلونفإونِفخ ُبِ الصُّوِر :  ٔ٘أية . ٚ  ذا ُىْم مِّناأْلْجداِث إذلى  رهبِّ
 : ال تظلم نفس ٗ٘أية .ٛ
ِذِهۦ جهنُم الىِت ُكْنتْم تو عُدون :  ٖٙأية .ٜ  ىى

ُذوا ِمْن ُدوِن اُلَّلََِّّ ءاعِتًة لعلُهْم يْنصرون  :    ٗٚأية .ٓٔ  واختَّ
 فسبحانالذيبيدهملكوتكلشيءوإليهترجعون: ٖٛ.أيةٔٔ

 سورة الواقعة -ب
كما  مواضعانئب الفاعل ُب سورة الواقعة ثالث  

 :يلي
 إ ذا رجَِّت اأْل ْرُض رجِّا:ٗأية.ٔ
 اصْتبالُبساوُبسَِّت : ٘.أية ٕ
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: ال يصدعون عنها وال ٜٔ.أية ٖ
 ينزفون

 ااظتلك سورة ا -ج
 يليكما مواضعأربع انئب الفاعل ُب سورة اظتلك 

 : 
 إ ذا ألُقوا فيها  شِتعوا  عتا وِىى تُفورُ :ٚ.أية ٔ

 تكاُد  تَيُز ِمن الغْيِظ ۖ ُكل مآ ألِقى فيها فوٌج  سأعتْم  خزنُتهآ أدْل  يَِتُكْم نِذير  : ٛ.أية ٕ
 حُتْشرونقْل ُىو الِذى  ذ رأ ُكْم َِب اأْل ْرِض  وإِلْيِو : ٕٗ . أيةٖ
ذا الِذى ُكْنتْم بِوۦ : ٕٚ. أية ٗ فلمَّا رأ ْوُه زلفًة ِسيئْت وُجوُه الِذين كفروا ِوقيل ىى

 تدَّعون    
 حتليل البياانت. ب
 يس  ُب سورة انئب الفاعلحتليل .ٔ
   ٙاآلية( أ 

ِفلونابُؤُىْم فُهْم أر ما مَّٓا أنذِ و قلتُ ْنِذر  وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية صريح وىي   غى
فعل " أنذر"و. وىي مرفوع ابلضمة الظاىرة ألهنا رتع تكسَت، "ءااب ؤىم" كلمة

 أما الفاعل الذي حيذف . إنذاراأنذرينذر غتهول من فعل ماض وأصلو 
يتعلق الباحث حيذف الفاعل فيها ألنو الورأى  ٔٛ.تلك الكلمة ىو رسول

ينذروا ُب لم أى( ما أنذر آابؤىم)متعلق بتنزيل ( قوما)بو ( لتنذر) اىوتفسَت .بذكره فائدة
 . عن اإلديان والرشد( غافلون) أى القوم( فهم) زمان الفًتة

 ٜٔاآلية  ( ب
 نَ و فُ ْسرِ مُ  قْوٌم ُّ ْن ًبُْ اُلوا طىٓئرُكْم مَّعُكْم أًِئْن ذُّكْرًٌبْ َبْل أَ قَ 
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، "ذكرتُ "وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي التاء من كلمة   
والتاء ضمَت ابرز متصل ي ػتل رفع انئب الفاعل . واطتطاب فيو إذل أىل أنطاكية

أما الفاعل . فعل غتهول من فعل ماض وأصلو ذكَّر يذّكُر تذكيْي را" ذّكْرًبُ "و. 
ورأى الباحث  حيذف الفاعل فيها  ٕٛالذي حيذف ُب تلك الكلمة رسل،

مهزة استفهام دخلت ( أئن)بكفركم (معكم)شؤمكم (طائركمقالوا )وتفسَتىا .لشرفو
وبُت  وإدخال ألف بينها بوجهيها ان الشرطية وُب مهزهتا التحقيق والتسهيل على

وىو  وعظتم وخوفتم وجواب الشرط ػتذوف أي تطَتًب وكفرًب( ذكرًب)األخرى 
متجاوزون اضتد ( بل أنتم قوم مسرفون)ػتل اإلستفهام واظتراد بو التوبيخ 

 ٖٛ.نشرككم
 ٖٗاآلية (  ج
 ن  قُذو نْ صريخ  عتُْم  و ال ُىْم ي ٌ شْأ نُ ْغرق ُْهْم فال  وإْن ن 

". ين قذون"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من كلمة          
ين "و. والواو ضمَت ابرز متصل ُب ػتل رفع انئب الفاعل ويعود إذل أىل مكة

. فعل مضارع غتهول مرفوع بثبوت النون وأصلو من أن ق ذ ينقذ إْن قاذا " قذون
الذي حيذف ُب تلك الكلمة ىو هللا تعاذل ،ورأى الباحث  حيذف أما الفاعل 

)وإن نشأ نغرقهم( مع إجياد وتفسَتىا .الفاعل فيها للمحافظة على السجع
 ينجون. مغيث )عتم وال ىم ينقذون( فال صريخ(  السفن )

 ٘ٗاآلية  (  د
ما بُت أيديكم وما خلفكم  وإذا قيللهم اتقوا    

 لعلكم ترزتون 

                                                           

  
 .ٔٗٗ..صالسابق أبو طاىر بن يعقوب، اظترجع82

123-122. الجزء الثاني.ص.تفسير الجاللينجالل الدين السيوطي وجالل الدين المحلي، 
83
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، وانئب الفاعل "زتونتر "ووجد الباحث انئب الفاعل أيضا ُب كلمة        
، والواو ضمَت ابرز متصل ُب ػتل رفع انب "زتونتر "فيها مضمر وىي الواو ي 

أصلو رحم يرحم رزتة واطتطاب فعل غتهول من فعل مضارع و " ترزتون"و.الفاعل
ورأى الباحث . الذي حيذف ُب تلك  ىو هللا تعال أما الفاعل ٗٛ.فيو ىل مكة

. وتفسَتىا  )وإذا قيل عتم اتقوا ما حيذف الفاعل فيها للمحافظة على السجع
)وما خلفكم( من عذاب األخرة من عذاب ىم الدنيا كغَتكم بُت أيديكم( 

 ٘ٛ)لعلكم ترزتون( أعرضوا.
 ٚٗ( اآلية  ه

وإ ذا قيل  عتُْم أنِفُقوا ؽتا رزقُكُم اُلَّلَُّّ قال الِذين كفروا للِذين ءامنُ ٓواأنطعُم  مْنلْو   
 مُّبٍُت شاُء اُلَّلَُّّ أ طعٓموۥ إْن أ نْتْم إالَّ ُب ضلىٍل ي

واإلعراب فيو ". وأنفقوا"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية ىو رتلة من     
فعل أمر وفاعلو واصتملة من األمر وفاعلو ُب ػتل رفع انئب فاعل «أنفقوا»
وىو فعل غتهول من فعل ماض وأصلو من قا ل يقْوُل قْوال أما " قيل"والفعل فيو .

ورأى  ٙٛإذل أىل مكة،" أنفقوا" الفاعل الذي حيذف فيفقراء اظتؤمٍْت وخطاب
بطريق النصيحة ( وإذا قيل عتم)وتفسَتىا . الباحث حيذف الفاعل فيها لشرفو

، أي بعض ما أعطاكم هللا تعاذل من فضلو على احملتاجُت( أنفقوا ؽتا رزقكم هللا)
استهزاء هبم (  أمنواقال الذين كفروا للذين )فإن ذلك ؽتا يرد البالء ويدفع اظتكاره 

(  إن أنتم إال ُب ضالل مبُت)على زعمكم ( أنطعم من لو يشاء هللا أطعمو)
 ٚٛ.خيالف مشيئتو تعاذلحيث أتمروننا ظتا 
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 ٔ٘اآلية   (و
ْم ي َ نذا ُىْم مِّ فإونِفخ ُبِ الصُّوِر    ْنِسلون اأْلْجداِث إذلى  رهبِّ

وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىو ضمَت مستًت تقديره ىو، وىو 
وىو فعل غتهول " نفخ" وفعلو . ضمَت مستًت جوازا ُب ػتل رفع انئب الفاعل

والفاعل الذي حذف فيو ىي . نفخ  ينفخ نفخامن فعل ماض وأصلو من 
وتفسَتىا .اظتلك، ورأى الباحث حيذف الفاعل فيها للرغبة ُب إخفائو إلببهام

وبُت األوذل أربعون )ونفخ ُب الصور( أي وينفخ ُب القرن النفخة الثانية بينها
أي ( ينسلون)أي إذل مالك أمرىم ( فإذاىم من األجداث إذل رهبم)سنة  
 . بسرعة بطريق اإلجبار دون اإلختيارؼترجون 
وأيضا انئب الفاعل فيو مضمر وىي الواو من فعل مضارع غتهول وىو  

واطتطاب فيو . والواو ضمَت ابرز متصل ي ػتل رفع انئب الفاعل". جتزون"
أما الفاعل الذي  ٜٛ.جزاءأصلو من  جزى جْيزاًء " جتزون"و ٛٛ.إذل اطتالئق

 .حيذف فيو ىو هللا تعاذل ،ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو لشرفو
 ٖٙاآلية (ط.

ِذِهۦ ج  هنُم الىِت ُكْنتْم توعُدون ىى
وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من فعل مضارع غتهول   

والواو ضمَت ابرز متصل ُب  ٜٓ.واطتطاب فيو إذل بٍت آدم". توعدون"وىو 
أما . أصلو من أو ع د يوعد إعادًة " توعدون"و. ػتل رفع انئب الفاعل
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الفاعل الذي حيذف فيو ىو هللا تعاذل، ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو 
 ٜٔكنتم توعدون( هبا.   جهنم اليت )ىذه السجع. وتفسَتىا  للمحافظة على 

 ٗٚاآليةن( 
َِّ ُذوا ِمْن ُدوِن واختَّ    ن  اعِتًة لعلُهْم يْنصرو ء اُلَّلَّ

وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من فعل مضارع غتهول        
والواو ضمَت ابرز متصل ُب ػتل رفع انئب الفاعل ويعود إذل   ". ينصرون"وىو 

أما الفاعل الذي . صر ي نُص ُر نْصراأصلو من ن" ينصرون"و ٕٜ.كفار مكة
، ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو ٖٜدون هللا وىي األصنامحيذف فيو آعتة من 

( ءاعتة لعلهم ينصرون واختذوا من دون هللا)وتفسَتىا .للمحافظة على السجع
راجُت أن ينصروىم من عذاب هللا  أي وعبد كفار مكة من غَت هللا أصناما

 . تعاذل
ٖٛاألية ( ي  

ن الِذى بيِدِهۦ  ملُكوُت ُكلِّ  شْىٍء    وإلْيِو تُر جعونفُسْبحى
وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من فعل مضارع غتهول              
. والواو ضمَت ابرز متصل ي ػتل رفع انئب الفاعل". تر جعون"وىو 

أما . أصلو من رجع يرجع رجوًعا" ترجعون"و. واطتطاب فيو إذل اطتالئق
الباحث حيذف الفاعل فيو الذي حيذف فيو ىي اظتالئكة ،ورأى طالفاعل 

( ملكوت كل شيءفسبحان الذي بيده )وتفسَتىا  .للمحافظة على السجع
ال ( وإليو)من ُب قبضتو ؽتلكة كل شيء وخزائنو  أي تنزه عن الشريك والعجز
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وقرأ زيد بن علي ابلبناء بعد اظتوت فيجزيكم أبعمالكم ( ترجعون)إذل غَته 
 ٜٗ.للفاعل

   
  ُب سورة الواقعةحتليل انئب الفاعل  -ٕ

 ٗاآلية( أ
 إ ذا رجَِّت اأْل ْرُض رجِّا   

". األ رض"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية صريح وىي كلمة     
وىو " رجت"والفعل فيو . مرفوع ابلضمة الظاىرة ألنو اسم مفرد"األرض "و

أما الفاعل الذي  ٜ٘.فعل ماض وأصلو من رجَّ يرجُّ رجِّاول من فعل غته
حيذف فيو ىو اللهتعاذل ،ورأى الباحث فيو حيذف الفاعل فيو 
لشرفهوالتفسَت ُب تلك اآلية أي إذا زلزلت األرض زلزلة حىت يطمس كل  

إذا )إذا رجت األرض رجا( أي وتفسَتىا  ٜٙ.بنيان وجبل عليها فيعود فيها
"إذا"  وجبل، وشديدا ْتيث ينهدم ما فوقها من بناء  زلزلت األرض زلزاال

 ٜٚمن "إذا وقعت". متعلقو ب "خافضة" رافعة أو بدل
 ٘اآلية ( ب 
 ا سِّ البوُبسَِّت اصْتب 

اصتبال "و". اصتبال"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية صريح وىي كلمة       
وىو فعل " بست"والفعل فيو  . مرفوع ابلضمة الظاىرة ألهنا رتع تكسَت"
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أما الفاعل الذي حيذف  ٜٛ.ي بسُّ بسِّا غتهول من فعل ماض وأصلو من بسَّ 
 .  فيو ىو هللا تعاذل ،ورأى الباحث  حيذف الفاعل فيو لشرفو

والتفسَت ُب تلك اآلية أي سَتت اصتبال عن وجو األرض كسَت         
فتت فتا كما يبس : جثت جثا، ويقال: قلعت قلعا، ويقال: السحاب، ويقال

 ٜٜ. السويق أو علف البعَت
 
 ٜٔاآلية ( ج

 ن  الَّ يصدَّعون عْنها واليْنزفو 
وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من فعل مضارع غتهول         
والواو ضمَت ابرز متصل ُب ػتل رفع انئب الفاعل ويعود ". يصدعون"وىو 
. أصلو من  صد ع ي صدُع تْصيدْي ًعا" يصدعون"و". أولئك اظتقربون"إذل 
، ورأى الباحث  ٓٓٔفيو ىو معْي وىو اطتمر الطاىرالذي حيذف ا الفاعل أم

)ال يصدعون عنها( أي ال وتفسَتىا .  إخفائو إلهبامُبحيذفالفاعل فيو للرغبة 
بكسر  ( قرأ عاصم وزتزة والكسائيصداع بسبب شرهبا )وال ينزفون يصيبهم

 ٔٓٔالزاي، أي ال ينفذ شراهبم. 
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 حتليل انئب الفاعل ُب سورة اظتلك  -ٖ
 ٚاآلية ( أ 

 ُفوُر  ى تا  شِهيًقا  وىِ إ ذا ألُقوا فيها  شِتعوا  عت
وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من فعل ماضي غتهول         

الذين   "ضمَت ابرز متصل ُب ػتل رفع انئب الفاعل ويعود إذل والواو    "وىو 
اظتالئكة، ورأى والفاعل فيو ىي . أصلو من ألقى ي ليقْي إلقاًء  ٕٓٔ."كفروا

فيها )أي الكفار ( إذا ألقوا)وتفسَتىا . الباحث ُب حذف الفاعل فيو لشرفو
أي ( وىي تفور)أي صوات كصوت اضتمار ( شهيقا)أي صتهنم ( شتعوا عتا

 ٖٓٔ.غليان اظترجل مبا فيو واضتال أن جهنم تغلي هبم
 ٛاآلية( ب

 ِذير  سأعتْم  خزنُتهآ أدْل  يَِتُكْم نى فيها فوٌج  ن الغ ْيِظ ۖ ُكل مآ ألقِ ُز مِ يتكاُد  تَ 
الذي ُب تفسَته أي " فوج"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية صريح وىو        

مرفوع " فوج"و .رتاعة من الكفار يعٍت اليهود والنصارى واجملوس وسائر الكفار
وىو فعل مضي غتهول وأصلو "  ألقي"وفعلو . ابلضمة الظاىرة ألنو اسم مفرد

والفاعل فيو ىي اظتالئكة، ورأى الباحث  حيذف . من ألقى ي ليقْي إلقاًء 
تتفرق من ( أي تقرب جهنم)تكاد دتيز من الغيظوتفسَتىا . الفاعل فيو لشرفو

 أي رتاعة من الكفرة. كلما ألقي فيها فوج( شدة الغضب على الكفار )
 ٕٗاآلية  (ج 

 شرون  اأْل ْرِض  وإِلْيِو حتُْ ُكْم َِب قْل ُىو الِذى  ذ رأ  
والواوضمَت ". حتشرون"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية مضمر وىي الواو من   

إذل كفار مكة " حتشرون"ابرز متصل ُب ػتل رفع انئب الفاعل واطتطاب ُب 
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أما الفاعل . فعل مضارع غتهول وأصلو من  ح شر  حيُشُر  حْشرا" حتشرون"و.
 إخفائو ُب اظتالئكة، ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو للرغبةفيو ىي 

ُب األرض وإليو )أي خلقكم وكثركم ( قل ىو الذي ذرأكم)وتفسَتىا .امهبإل
 ٗٓٔ.ُب األخرة للجزاء( حتشرون

 ٕٚاآلية  (د 
ذا الِذى ُكْنتْم بِوۦ تفروا ِوقيفلمَّا رأْوُه زلفًة ِسيئْت وُجوُه الِذين ك      دَّعون    ل ىى

مرفوع .." وجوه"و..". وجوه"وانئب الفاعل ُب ىذه اآلية صريح وىي كلمة 
وىو فعل " سيئت"والتفسَت والفعل فيو . ابلضمة الظاىرة ألنو رتع تكسَت

ذي حيذف فيو أما الفاعل ال ٛٛٔ.مضي غتهول وأصلو من ساء يُسوء  سوءا
مبٍت للمفعول، ( سيئت: )قولو"لتفسَت حاشية الصاوي العذاب كما ُب  كتااب

واألصل ساء العذاب وجوىهم، وأظهر ي مقام اإلضمار تقبيحا وتسجيال 
ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو للرغبة ُب  ٖٛٔ"بوصف الكفر،
كلمة  ضمَت مستًت تقديره ىو من"وأيضا انئب الفاعل فيها  .إخفائهإلببهام

انئب الفاعل واإلعراب ي ىو أنو ضمَت مستًت جوازا ي ػتل رفع ."قيل "
أما . فعل مضي غتهول وأصلو دين قال يقول قو ل " قيل"و. ويعود إذل العذاب

الفاعل الذي حيذف فيو اطتزنة ،ورأى الباحث حيذف الفاعل فيو ألنو ال يتعلق 
أي قال عتم اخل زنة توبيخوأيضا انئب الفاعل " قيل"والتفسَت ُب .  بذكره فائدة

واإلعراب ي ىو أنو ضمَت ."قيل "كلمة     ضمَت مستًت تقديره ىو من"فيها  
فعل مضي " قيل"و. مستًت جوازا ي ػتل رفع انئب الفاعل ويعود إذل العذاب

أما الفاعل الذي حيذف فيو اطتزنة ،ورأى . غتهول وأصلو دين قال يقول قول 
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أي " قيل"والتفسَت ُب . الباحث حيذف الفاعل فيو ألنو ال يتعلقبذكره فائدة
 ٘ٓٔنة توبيخاقال عتم اطتز 
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